
Betjeningsvejledning Modelserie RW 

Tak, fordi du valgte at købe vores lommevægt. Hvis du passer godt på den og 
behandler den ordentligt, vil den tjene dig pålideligt i mange år. Læs denne 
betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. 

DISPLAYMEDDELELSER 
 LO: Lavt batteriniveau, udskift batteriet 

DET ANBEFALES AT ANVENDE AAA-BATTERIER AF HØJ 
KVALITET 

 OuEr: Vægten er overbelastet, fjern omgående den for tunge genstand 
 UnSt: Vægten står på en ustabil overflade. Placér vægten på et plant, 

jævnt, vandret og vibrationsfrit underlag 
 OutZ:  Vægten kan ikke vende tilbage til nul. Omkalibrer vægten 
 CAL:  Du har aktiveret kalibreringstilstanden. Du kan nu kalibrere vægten 

ved at trykke på knappen “CAL” eller slukke vægten med et tryk på 
knappen “ON/OFF”  

 PASS: Kalibreringen er gennemført. Nulstil vægten ved at trykke på 
knappen “ON/OFF”  

 FAIL: Kalibreringen blev ikke gennemført. Flyt vægten til et plant, jævnt, 
vandret og vibrationsfrit underlag og gentag kalibreringen 

SPECIFIKATIONER 
Vægtenheder Model RW-210, RW-220: g/oz/gn/dwt  
Vægtenheder Model RW-230: g/oz/gn/ct/ozt/dwt  
Automatisk slukkefunktion: slukker automatisk efter  

Anbefalet temperatur: 
180 sekunder 
10°-30° C 

Betjeningsvejledning 
Vægten vil ikke kunne veje nøjagtigt på steder, der udsættes for store 
temperaturudsving. Vægten skal bruge ca. 1 time til at tilpasse sig sådanne 
ændringer. 
Læg forsigtigt det emne, du vil veje, på vejepladen. 

Undgå så vidt muligt at støde, ryste eller på anden måde behandle vægten 
hårdhændet, da en sådan behandling vil beskadige den indvendige sensor eller 
ødelægge kabinettet.  

FUNKTIONEN TÆND/SLUK 
Placér vægten på et plant, jævnt og vandret underlag. Tryk på knappen “ON/OFF” 
og vent, indtil displayet viser “0.0”. Vægten er klar til brug, når stabiliseringstegnet 
“○” vises på displayet. Placér den genstand, du vil veje, på vejepladen. Displayet
viser genstandens vægt og er klar til aflæsning, når vægtlåstegnet “♂” vises på 
displayet. 

TAREFUNKTION 
Tænd vægten og stil den beholder, der skal tareres, på vejepladen. Displayet viser 
beholderens vægt. Tryk på knappen “TARE”, hvorefter displayet viser “0.0”. Når 
du herefter lægger noget i beholderen, viser vægten udelukkende vægten af 
indholdet (dvs. nettovægten).  
Når du trykker på knappen “TARE” igen, annulleres TAREFUNKTIONEN. 

NULSTILLING 
Hvis vægten viser andet end “0.0” efter, at du tænder den eller fjerner en 
genstand fra vejepladen, skal du trykke på knappen “ZERO”. Efter nulstilling til 
“0.0” er vægten klar til brug. Gentag vejningen. 

ÆNDRING AF VÆGTENHED 
Hvis du vil ændre vægtenheden under vejningen, skal du trykke på knappen 
“MODE”. For hver gang, du trykker på knappen “MODE”, skifter displayet mellem 
de forskellige vægtenheder. (Model RW-210, RW-220 g/oz/gn/dwt, Model RW-
230 g/oz/gn/ct/ozt/dwt). 

KALIBRERING (OBS: kun mulig når vægtenhed “g” er valgt) 
Sluk vægten og tryk samtidig på knapperne “CAL” og “ON/OFF”, indtil displayet 
viser “CAL”. Slip knappen “CAL” og tryk på samme knap igen. Når “CAL” lyser på 
displayet, skal du vente, indtil vægten har stabiliseret sig, og displayet viser 

“100.0”. Placér nu en testmængde på 100 g på vejepladen og vent, indtil vægten 
har stabiliseret sig, og displayet viser “PASS”. Tryk på knappen “ON/OFF” for at 
slukke vægten og bevare kalibreringen. 
Hvis displayet viser “FAIL”, er kalibreringsresultatet ikke korrekt. I så fald skal du 
gennemføre hele kalibreringsproceduren igen.  

PCS STYKFUNKTION (Kun modeller med PCS stykfunktion) 
Model RW-210: Tænd vægten og læg et antal af de genstande, du vil tælle, på 
vejepladen (bemærk, at antallet skal være 25, 50, 75 eller 100 stk.). Så snart 
displayet viser vægten af genstandene, skal du trykke på knappen “PCS”, indtil 
“100”vises på displayet. Hvis du lægger 25, 50 eller 75 stk. på vejepladen, skal du 
ændre kvantiteten “100” til det ønskede tal 25, 50 eller 75 ved at trykke på 
knappen “MODE” og dernæst igen trykke på knappen “PCS” for at bekræfte 
antallet. Når du fjerner de vejede genstande fra vejepladen, viser displayet “0.0” 
“p”, og vægten gemmer den valgte tællefunktion. Hvis du vil anvende den gemte 
funktion igen, skal du trykke på knappen “PCS”, mens vægten er tændt, hvorefter 
displayet viser “0.0” “p”. Den lagrede tællefunktion er igen aktiv. Hvis du vil 
annullere tællefunktionen, skal du trykke på knappen “CAL”. 
Model RW-230: Tænd vægten og læg et antal af de genstande, du vil tælle, på 
vejepladen (bemærk, at antallet skal være 10, 20, 50 eller 100 stk.). Så snart 
displayet viser emnets vægt, skal du trykke på knappen “PCS”, indtil “10” vises på 
displayet. Hvis du lægger 20, 50 eller 100 stk. på vejepladen, skal du ændre 
kvantiteten “10” til det ønskede tal 20, 50 eller 100 ved at trykke på knappen 
“MODE” og dernæst igen trykke på knappen “PCS” for at bekræfte antallet. Når 
du fjerner de vejede genstande fra vejepladen, viser displayet “0.0” “p”, og vægten 
gemmer den valgte tællefunktion. Hvis du vil anvende den gemte funktion igen, 
skal du trykke på knappen “PCS”, mens vægten er tændt, hvorefter displayet 
viser “0.0” “p”. Den lagrede tællefunktion er igen aktiv. Hvis du vil annullere 
tællefunktionen, skal du trykke på knappen “CAL”. 

Garanti 
Der ydes tre års garanti fra købsdatoen til enten reparation eller ombytning, 
såfremt en defekt bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl (gem 
kvitteringen som bevis på købet). Garantien omfatter ikke løse dele som batterier, 

kabler, løse strømforsyningsenheder, genopladelige batterier etc. Garantien 
dækker ikke normale tegn på slitage eller skader, der skyldes uheld eller 
fejlbetjening. Såfremt et produkt har været åbnet af personer uden autorisation 
hertil, bortfalder garantien automatisk. 
Udenlandske kunder bedes kontakte deres lokale forhandler, såfremt de får brug 
for at anvende garantien. 

Garanti 
ADE yder en garanti på 3 år fra købsdatoen, der dækker gratis reparation eller 
ombytning ved defekt som følge af fejl på materialer eller fabrikationsfejl. 
Garantikuponen skal underskrives og stemples af forhandleren ved køb af 
produktet. Hvis du får behov for at benytte garantien, skal du returnere vægten til 
forhandleren sammen med garantibeviset og angive grunden til klagen. 

CE-overensstemmelse - Denne enhed indeholder 
undertrykkelse af radiointerferens i overensstemmelse med EF-
direktiv 2004/108 

Bemærk: Ved ekstrem elektromagnetisk påvirkning, fx ved betjening af en 
radioenhed meget tæt på vægten, kan den viste værdi blive påvirket. Produktet 
kan benyttes igen efter hensigten, når den pågældende interferens er fjernet. Det 
kan være nødvendigt at tænde vægten igen. 

Instruktioner om bortskaffelse af batterier i henhold til lovgivningen 
Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Lovgivningen 
kræver, at du som forbruger indleverer brugte batterier via de offentlige 
indsamlingssteder i dit nærområde eller på steder med salg af den samme type af 
batterier. 

Bemærk: 
Batterier er mærket på følgende måde: 
Li = Batteriet indeholder litium 
Al = Batteriet indeholder alkali 
Mn = Batteriet indeholder mangan 

CR (Li), AA (Al, Mn), AAA (Al, Mn) 

Sikkerhedsoplysninger om litiumbatterier (CR2032/CR2430): 
1. Litiumbatterier er litium-mangan celler. Hvis du ikke skal bruge vægten i

længere tid, bør du tage batterierne ud af den. 
2. Åbn aldrig litiumbatterierne, smid dem ikke ind i ild eller udsæt dem for stød,

da der er risiko for eksplosion eller udsivning af giftige dampe. 
3. Rør aldrig lækkende batterier med bare hænder.
4. Hvis dine øjne eller hænder forurenes, skal du skylle med masser af vand. Hvis

der opstår irritation af hud eller øjne, skal du opsøge din læge. 
5. Bortskaf kun celler, som er helt opbrugte eller indpakkede med beskyttelse

mod omvendt polaritet i overensstemmelse med lokale bortskaffelsesregler. 
6. Udsæt ikke cellerne for direkte sollys, og opbevar dem væk fra varmekilder.

Ellers er der risiko for overophedning. 
7. Oprethold en opbevaringstemperatur på < 40 °C.

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr 

Dette symbol på produktet eller dets indpakning angiver, at 
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal 
indleveres på et relevant indsamlingssted til genanvendelse af 
elektrisk og elektronisk udstyr. For yderligere og detaljerede 
oplysninger om genanvendelse skal du kontakte din kommune, 
dit renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. 

Med venlig hilsen 
ADE (GmbH & Co.) 



Garantibevis – 3 års garanti på lommevægten 
 

• Afsender • Årsag til fordring 
  
_____________________________ _____________________________ 
  
_____________________________ _____________________________ 
  
_____________________________  _____________________________ 
  
 _____________________________ 
 
 
 
• Købsdato 
 
 
Indlevér dette garantikort til din forhandler sammen med kvitteringen. 
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